
 

SEGURANÇA de DADOS de CARTÃO de BALAI e IMITAÇÃO de PEDRA  

SGA - FDS 

1. ID de produto 
Nome da substância:  Morteros para revestimiento 
Fórmula química:  N/A 
Marca registrada:  BALAI BULL DOG, IMITACION PIEDRA BULL DOG 
Aplicações: Tintas para alvenaria, gesso ou estuque nas paredes por 

espirrado, engomadoria, penteado ou polido. 
Provedor de nome:  COMPAÑIA ORIENTAL DE MINERALES S.A. 
Endereço:   Uruguayana 3727 - Montevideo - Uruguay 
Telefone:   (598) 2309 3400 
E-mail:    contacto@comsacal.com 
Planta industrial:  Ruta 9 Km. 119 - Pan de Azúcar - Maldonado - Uruguay 
Telefone para emergências: (598) 1772 (CIAT Centro Información y Asesoramiento 
Toxicológico) 
    (598) 2480 4000 (Dpto. Toxicología Hospital Clínicas) 

2. Identificação do perigo ou perigos. 
STOT (Specific Target Organ Toxicity)  
Exposição apenas:                         Categoria 3, Irritação do trato respiratório por 
inalação. 
Irritação da pele:  Categoría 2 
Lesões oculares graves:  Categoría 1 
Pictogramas de rotulagem:                 

                                      
Aviso da palavra: PELIGRO 

Indicações de perigo:   

H315 - Irritação da pele 
H317 – Você pode causar reação alérgica da pele. 
H319 - Irritação ocular séria 
H335 - Irritação de desenvolvimento respiratorio 

Instruções de cuidado: 
  
P102 - Mantenha fora do alcance das crianças. 
P280 - Desgaste luvas / roupa / óculos / máscara de proteção. 
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P305+P351+P310 - Em caso de contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com 
água durante vários minutos. Chame imediatamente um médico ou um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA. 
P302+P352 - Em caso de pele contato: lavar com água e SABÃO abundantes. 
P261 - Evite a inalação do pó. 
P304+P340 - Em caso de inalação: transportar a vítima para o exterior e mantê-la em 
repouso numa posição confortável para respirar. 
P501 - Exclua o conteúdo e o recipiente de acordo com os regulamentos existentes para 
a eliminação de resíduos. 

3. Composição / informação sobre os componentes. 
Mistura de cimento, Cal, agregados e aditivos. 

Os pigmentos utilizados para produtos de cor são inorgânicos e nenhum deles foi classificada 
como perigosa nos termos do Regimento (CE) 1272/2008, Nem nem como perigosas nos termos 
da Directiva 67/548/EEC e suas alterações. 

4. Medidas de primeiros socorros. 
Efeitos de atrasados não são conhecidos. Consulte um médico para todas as exposições, 
exceto nos casos de menor importância. 

Em caso de contacto com os olhos: 

  

Lave-os com água em abundância, mantendo as pálpebras aberta 
com a finalidade de remover todas as partículas e procurar 
cuidados de olho.  

Em caso de inalação: 
Remover a fonte de poeira ou mover a pessoa ao ar fresco. Procurar assistência médica 
imediata. 

Em caso de ingestão: 
Limpe a boca e beber água abundante. Não induza o vômito. Então beba 200 ml ou mais 
de água para diluir o material no estômago. Obter atendimento médico imediato. 

Em caso de contato com a pele: 

Componente N° CAS N° EINECS Concentración Símbolo Peligro

Cemento 65997-15-1 266-043-4 <20% !

Hidróxido de Calcio 1305-62-0 215-137-3 <10% !

Carbonato de Calcio 16389-88-1 240-440-2 <80%
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Escove cuidadosamente as partes contaminadas do corpo para 
remover todos os vestígios do produto. Lave a superfície com 
água em abundância imediatamente. Remova o vestuário 
contaminado. Se necessário, procure aconselhamento médico. 

5. Medidas de combate a incêndios. 
O produto não é inflamável.  
Pode usar são os extintores de pó, espuma ou CO2 para desligar o fogo nos arredores. 
Use o extintor de incêndio apropriado para o local e os materiais no ambiente.  
Recomenda-se usar proteção respiratória como prevenção contra a poeira. 

6. Medidas a tomar é acidentalmente em caso de descarga. 
Assegurar uma ventilação adequada e minimizar os níveis de poeira. 
Para as pessoas sem esses elementos do direito de proteção pessoal.  
Evitar o contato com os olhos, a pele e a inalação de poeira. Use elementos de proteção 
pessoal adequado (secção 8). Conter o derrame, mantendo o material seco, se é 
possível.  
Evite a contaminação dos cursos de água e esgotos. Remova o material derramado por 
meios mecânicos, de preferência por aspiração.  
Limpe a área manchada com água em abundância. Após a configuração do produto pode 
ser evacuado como residual inerte. 

7. Manuseio e armazenamento. 
Medidas de proteção: Evite o contato com a pele e os olhos. 
 Usar equipamento de protecção adequado (véase Sec. 8). 
 Não usar lentes de contato durante o manuseio do produto. 
 É aconselhável ter um olho ao lado do local de trabalho. 
 Para manter os níveis mínimos de poeira e minimizar sua geração. 
 Isolar as fontes de geração de poeira, considere o uso de sistemas de extração de 
poeira  localizada. 
 Não beber, não comer e não fumar no local de trabalho. 

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: 
 O produto deve ser armazenado em local seco, deve evitar o contato com ar e 
umidade. 
 Mantê-lo longe de ácidos. 
 Mantenha fora do alcance das crianças. 

8. Controles de exposição / proteção pessoal. 
A geração de poeira deve ser evitada para controlar os riscos potenciais. 
O uso de equipamentos de proteção adequados de acordo com as possíveis exposições. 

Proteção de face e olhos: 
Não use lentes de contato. Usar óculos equipados com proteção 
lateral ou telas de visão completa. 
Disponível de olho ao lado do local de trabalho 
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Proteção da pele e as mãos: 

  

Desde que o produto é classificado como irritante para a pele, 
exposição da pele deve ser minimizada o máximo possível. O uso 
de luvas de protecção, trabalhando roupas cobrindo a pele, 
calças compridas, punhos apertados e sapatos, o cáustico que 
impedem a penetração de poeira-resistente. 

Proteção respiratória: 

Recomenda-se ventilar os locais de modo de mantê-los os níveis 
de concentração de poeira ambiental abaixo desses limites de 
exposição ocupacional (OEL). 
Recomenda-se o uso de máscaras para proteção respiratória. 
Uma vez humedecidos e homogeneizada produto para sua 
aplicação são significativamente reduzidos os riscos de inalação. 

9. Propriedades físicas e químicas. 

Aparência:   Branco ou pó colorido. 
Odor:    Inodoro. 
Limiar olfativo:   Não aplicável. 
pH:    11 a 13 (solución saturada a 20 °C) 
Ponto de fusão: O produto se decompõe liberando vapor de água e dióxido 

de carbono antes da fusão. 
Ponto de ebulição:  Não aplicável. 
Ponto de fulgor:  Não aplicável. 
Taxa de evaporação:  Não aplicável. 
Inflamabilidade:  Não inflamável. 
Limites de explosividade: Não explosivo. 
Pressão de vapor:  Não aplicável. 
Densidade de vapor:  Não aplicável. 
Densidade aparente:  1.4 a2 g/cm3 
Solubilidade em água:  Parcialmente soluble. 
Coeficiente de partição: Não aplicável (sustancia inorgánica) 
Ignição de temperatura: Não aplicável. 
Temperatura de decomposição: Uma decomposição parcial do produto começa acima de 

480 ° C. 
Viscosidade:   Não aplicável. 

10. Estabilidade e reatividade. 
Em condições normais de utilização e armazenamento ou após a cura é um produto 
estável. 
O produto reage exotermicamente com ácidos. 
Para evitar a degradação do material minimizar sua exposição ao ar e a umidade. 
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11. Informações toxicológicas. 
Não está disponível de dados experimentais do produto no que diz respeito as 
propriedades toxicológicas. 
Com a finalidade de fazer a classificação de perigo dos efeitos corrosivos ou irritantes 
do produto as propriedades dos seus componentes é levado em conta. 

Toxicidade aguda 
 O produto não é considerado para ser tóxica aguda. 
Corrosão, irritação da pele  

Olho de irritação: o produto contém materiais classificados como severamente 
irritante para os olhos que implicam um risco grave do olho do mal. Categoria 
GHS 1 provoca graves lesões oculares 
Irritação da pele: o produto contém materiais classificados como irritante para a 
pele. Categoria GHS 2 provoca irritação da pele. 

Sensibilização respiratória ou da pele 
Não há informações disponíveis. O produto não é considerado um sensibilizador 
cutâneo, baseado na natureza dos seus efeitos (cambio de pH). 

Mutagenicidade em células germinativas  
É considerado livre de potencial genotóxico, incluindo mutagenicidade em 
células germinais. 

Carcinogenicidade  
Ele não estabeleceu qualquer relação causal entre a exposição ao produto e ao 
desenvolvimento de câncer. 

Toxicidade para a reprodução 
 Não foram detectados efeitos sobre a reprodução ou desenvolvimento. 

12. Informações ecotoxicológicas. 
Toxicidade: N/D 
Persistência e degradabilidade: N/D  
Potencial de bioacumulação: N/D 
Mobilidade no solo: N/D  
Resultados da avaliação do PBT y vPvB (Persistência e bioacumulação) 
 Não aplicável para os produtos inorgânicos. 
Outros efeitos adversos: 
 Não identificaram outros efeitos adversos. 

13. Informações sobre a eliminação de produtos. 
Deve fazer disponível final do produto está de acordo com a legislação e regulamentos 
locais e nacionais para os resíduos da construção. Não despeje em esgotos ou vias 
navegáveis interiores. Recipientes vazios usados na embalagem do produto podem ser 
reciclados. 

14. Informações relativas ao transporte. 
O produto não é classificado como perigoso para transporte de acordo com: 
ADR - Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por 
estrada. 
Não sujeitos a classificação e rotulagem para transporte. 
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15. Informações regulamentares. 

Disposições específicas sobre saúde, segurança e meio ambiente: 
Autorizações:  Eles não são necessários. 
Restricciones de uso: Ninguna. 
Outros regulamentos: O produto não contém substâncias químicas perigosas, 
controladas pela    Directiva SEVESO II, não afeta a camada de ozônio e 
não é um poluente    orgânico persistente. 

16. Outras informações. 
A informação baseia-se no nosso conhecimento mais recente, mas não constitui uma 
garantia para um recurso específico do produto e não estabelece qualquer relação 
jurídica contratual. 
Abreviaturas: 
 CAS:  Serviço de Química Resumos da Sociedade Americana de Química 
 EINECS:  Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no. 
 OEL:  Limite de exposição ocupacional. 
 PBT:  Químicos tóxicos persistentes bioacumulativos. 
 PNEC:  Previu a concentração sem efeitos. 
 SCOEL:  Comité científico para limites de exposição ocupacional. 
 vPvP:  Químico, muito persistente e muito bioacumulável. 

Isenções de responsabilidade 
Esta folha de dados de segurança baseia-se nas disposições do anexo II do Decreto 
307/009. Seu conteúdo é um guia para a manipulação correta do material. 
É a responsabilidade do receptor desse FDS certifique-se que as informações contidas 
corretamente é lido e compreendidas por todas as pessoas que tem que usar, manipular, 
dispose ou pode, caso contrário, tomar contato com o produto. 
As informações e as instruções fornecidas nesse FDS baseia-se no estado atual deles 
conhecimento técnico e científico para a data de emissão do mesmo. Não constitui uma 
garantia de desempenho técnico ou da aptidão para aplicações específicas e não 
estabelece um relacionamentos contratuais legalmente válido. 
Esta versão do FDS substitui todas as versões anteriores.
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